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ــ شناخت بیشتر حماسٔه بزرگ کربال و حماسه سازان آن )علم(
ــ تقویت عالقه نسبت به امام حسین)ع(، خاندان و یاران با وفایش )باور(

ــ پرورش زمینه های آگاهی نسبت به ظلم ستیزی و امر به معروف و نهی از منکر )تفکر(
ــ آشنایی با فدایی مازندرانی و کتاب َمقَتل وی )علم(

مناسب  لحن  با  متن  رسای  خوانش  تقویت  ــ 
)عمل(

پیشوایان  رفتارهای  به  نسبت  عالقه  تقویت  ــ 
بزرگ دینی )اخالق(

ــ تقویت کاربست آموزه های محتوای درس در 
فّعالیت های نوشتاری، گفتاری و عملی )عمل(

ــ آشنایی بیشتر با »ردیف« در شعر فارسی )علم(

اهداف آموزشی

یادحسین )ع(درس چهاردهم
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   روش های پیشنهادی تدریس

ــ روش کارایی گروه
ــ روش بحث گروهی

ــ روش واحد کار و…

             درنگی در متن

در این درس به حماسٔه بزرگ عاشورا، امام حسین )ع( و یاران جان بر کف ایشان رو به رو 
هستیم. حال و هوای این قصیدٔه 314 بیتی که تنها بخش کوتاهی از آن در کتاب فارسی آمده است، 
جان مخاطب را از عظمت هولناکی این واقعه تاریخی، متأثر می کند و حسرت و اندوه و افسوس را در 

خوانش او به جا می گذارد.
از کاربرد های قصیده می توان به بیان ستایش، نکوهش، وصف و… اشاره کرد و »فدایی« از این 

قالب برای بیان تأثرات جمعی جامعه به خوبی بهره برده است.
»ردیف« در شعر فارسی سودمندی ها و گرفتاری هایی برای شاعر دارد؛ در این قصیده، فدایی، 
آن چنان بهره ای از ردیف قصیده اش برده است که گویی »تشنگی« تنها عنصر چیره بر عالم و آدم است.

دل،  )تف  کنایه  و  مجاز  دل(،  )دود  مجاز  و  استعاره  به  می توان  شعر  این  ادبی  ویژگی های  از 
دل سوخته(، تشبیه )بحر بال(، تضاد )بزرگ و کوچک( و… اشاره کرد.

        فّعالیت های نوشتاری 

در فّعالیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ بازخوانی متن درس
ــ آشنایی بیشتر با واژگان و رابطه های معنایی آنها 

ــ تقویت مهارت درست نویسی واژگان
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تمرین دوم
ــ شناخت بیشتر گروه اسمی در جمله یا بیت

ــ شناخت بیشتر هسته و وابسته های اسم
ــ تقویت مهارت در شناخت انواع وابسته های اسم

تمرین سوم
ــ آشنایی بیشتر با جناس

ــ شناخت بیشتر واژگان با مختصات آوایی و نوشتاری مشترک و نزدیک به هم
ــ تقویت مهارت در شناخت یکی از فنون زیباسازی کالم )جناس(

             اطالعات تکمیلی

فدایی مازندرانی: میرزا محمود فدایی، از سخن سرایان و مرثیه پردازان پرتوان و جادو کالم 
روزگار قاجاریه است. او از زبانی شیوا و استوار بهره مند بوده است.

فدایی در حدود سال های 1200 )ه.ق( در روستای »تاَلوک« از منطقٔه دودانگه پَریم، شهرستان 
ساری در استان مازندران، دیده به جهان گشود. تحصیالت اّولیٔه خود را به همان شیؤه سنتی که در 
مکتب خانه های قدیم رایج بود، در مکتب خانه محلی زادگاه خود فراگرفت، سپس برای آموختن علوم 
دینی به شهر ساری و از آنجا به قم رفت. پس از سال ها مشتاقی و مهجوری روی به دیار حبیب خویش 
نهاد و به کربال رفت و پس از سپری کردن چند سال در حال و هوای معنوی این شهر به روستا و زادگاه 

خویش بازگشت.
کتاب ماندگار فدایی مازندرانی »َمقَتل منظوم« نام دارد که شامل بیش از هفت هزار بیت است. 
واژهٔ »مقتل« به معنای قتلگاه یا محل قتل است و در زبان و ادب به نوشته ای گفته می شود که دربارٔه 
رویداد جاودانۡ یاِد شهادت امام حسین )ع( و کربالییان، سامان یافته باشد. عالوه بر این، فدایی اشعاری 
در قالب های مثنوی، مستزاد و قصیده نیز دارد که آمیخته از نوحه های سینه زنی و مراثی نوحه خوانی 
است. یکی از قصیده های بسیار بلند و زیبای او با ردیف »تشنه« است که بخشی از آن را در کتاب 

درسی هشتم مالحظه می کنید. 
وزن شعری این قصیده در بحر »َرَمل« و 314 بیت است و شش بار تجدید مطلع شده و یکی از 

بلندترین قصاید عاشورایی تاریخ ادبیات فارسی به شمار می آید.
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 نکات ضروری و بایستٔه مربوط به روان خوانی ها را پیش از این یادآور شدیم. همکاران محترم 
در این بخش از کتاب، افزون بر اهداف آموزشی و تعلیمی در قلمرو زبان آموزی، شایسته است به حفظ 
ارتباط محتوایی این نوشته با عنوان فصل توّجه کنند و موضوع های زیر را از گروه های دانش آموزی 

بخواهند:
ــ زاویٔه دید

ــ شخصیت / شخصیت ها
ــ لحن

ــ زبان و نوع نثر و نوشته 
ــ درون مایه

ــ حادثه و نقطٔه اوج داستان 

روان خوانی

شوق آموختن
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درس پانزدهم : درس آزاد
ـ حکایت

ـ شعر خوانی / روان خوانی

ادبیات بومی )٢(
فصل آزاد

برای آگاهی از ویژگی های درس آزاد به درس  پنجم همین کتاب مراجعه کنید.
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آزادی ،  پرندۀ   : شانزدهم  درس 
کودکان سنگ 

ـ درس هفدهم : راه خوشبختی
ـ روان خوانی : آن سوی پنجره

ماه
روشنی اش را

در سراسر آسمان
می   پراَکَند

و لّکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد.

تاگور، شاعر هندوستانی

ادبیات جهان
فصل ششم
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        اهداف آموزشی 

ــ آشنایی با نمونه ای از ادبّیات پایداری جهان )علم(
ــ ایجاد نگرش مثبت نسبت به مقاومت و پایداری در برابر بیدادگری )ایمان(

و  فلسطین  مردم  مظلومیت  دربارٔه  تفکر  ــ 
مقاومت آنها )تفکر(

مبهم(،  )صفت  اسم  وابسته های  با  آشنایی  ــ 
)علم(

ــ تقویت کاربست آموزه های محتوایی درس 
در حوزٔه مهارت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری 

)عمل(
حوزٔه  در  جدید  واژگان  کاربست  تقویت  ــ 

گسترش مهارت های امالیی و نگارشی )عمل(
انقالبی  ارزش های  به  نسبت  مثبت  نگرش  ــ 

در مهارت های نوشتاری و گفتاری )اخالق(

پرندۀ آزادی، درس شانزدهم
کودکان سنگ
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      روش تدریس پیشنهادی

ــ الگوی پیش سازمان دهنده
ــ روش کارایی گروه
ــ بحث گروهی و…

                درنگی در متن

در هر متنی ممکن است انواع لحن های خوانش به کار رفته باشد. بنابراین، خواننده متن باید 
دقت کند که هر بند یا جمله را با آهنگ و لحن مناسب همان بند، یا جمله بیان کند. در خوانش درس 

»پرندٔه آزادی« لحن های حماسی، توصیفی و عاطفی به چشم می خورد.
فرشته  محمد  پرنده،  چونان  )محمد  تشبیه  به  می توان  درس  این  ادبی  ویژگی های  از 
یا  استعاره )صیاد سنگدل(، جان بخشی  را خیره کرده اند(،  )دنیا  کنایه  و  بی پناه ، دوزخ آسمان(، مجاز 

استعاره مکنیه )لشکریان خیانت، درنگ کردن تاریخ( و… اشاره کرد. 

فّعالیت های نوشتاری 

در فّعالّیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه می کنیم:
تمرین یکم

ــ شناخت گونه ای از فرایند های واجی
تمرین دوم

ــ آشنایی بیشتر با گروه اسمی
ــ تقویت مهارت در شناخت هسته و وابسته گروه های اسمی

تمرین سوم
ــ تقویت تبدیل مهارت درک و دریافت به مهارت نوشتاری
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بیداد  از:  است،عبارت اند  پایداری  ادب  در حوزٔه  که  درس  این  محتوایی  پیام های  از  برخی 
ستمگران نسبت به ستمدیدگان،خیانت و مزدوری ظالمان،تهییج مظلومان علیه بیداد،امید به پیروزی در 

برابر بیدادگران تاریخ و... . 

             اطالعات تکمیلی

محمود درویش در 13 مارس 1941، در دهکده  ای در فلسطین به نام بروه متولّد شد، اسرائیلی ها 
لبنان  به  به همراه خانواده  اش  که مجبور شد  بود  آتش کشیدند. درویش شش ساله  به  را  این دهکده 
پناهنده شود. تحصیالت ابتدایی را در دیراالسد و متوسطه را در کََفر یوسف ادامه داد. سرانجام پس 
از مقاوت های بسیار، این دهکده از دست اسرائیلی  ها خارج شد و هنگامی که اهالی وارد دهکده شدند، 

همه چیز از بین رفته بود.
درویش، بعدها در مبارزات مردم فلسطین شرکت کرد و این زمانی بود که 14 سال بیش تر نداشت. 
 در شهر حیفا به زندان رفت و از آن پس مرتّب گرفتار پلیس بود و مّدت  ها باید خود را هر هفته به پلیس معّرفی

با عنوان »گنجشک های بی بال« منتشر کرد و  می  کرد. نخستین مجموعٔه شعرش را در سال 1960 
با مجموعٔه دومش »برگ های زیتون« جای خود را در شعر فلسطین و جهان عرب باز کرد. وی چند 
سال عضو کمیتٔه اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین بود. درویش هم چنین رئیس اتّحادیٔه نویسندگان 
نام »الکرمل«  به  بنیان گذار یکی از مهم ترین فصل نامه های ادبی و مدرن جهان عرب  فلسطینی بود و 
است. درویش همراه با »ژاک دریدا«، »پی یر بوردیو« و چند تنی دیگر »پارلمان بین المللی نویسندگان« 
را تأسیس کردند. اثر » پروانه« نام مجموعه شعر تازٔه محمود درویش شاعر پر آوازٔه فلسطینی است 
که به تازگی از چاپ بیرون آمده است. این شعر ساخته ای از دفتر تلخ ایّام یک فلسطینی است که با 

اندیشیدن در زندگی و مرگ و خویشتن توأم است.
 کتاب های شعر او به 22 زبان گوناگون ترجمه شده و ترجمه های متعّددی از آثار او به فرانسه و 

انگلیسی و فارسی موجود است. وی 30 کتاب به شعر و 8 دفتر به نثر منتشر کرد.
 او در سال 1970 برای ادامٔه تحصیل به مسکو سفر کرد و پس از مّدتی، به قاهره بازگشت. 
از سال 1970 به بعد، شعر عرب به اوج نوگرایی رسید و شاعران عرب تمام مکتب های شعری مدرن 
بعد حرکت شعری در  به  از سال 1980  و  از غربال صافی زمان گذشت  آزمون ها  این  و  آزمودند  را 

جهان عرب روند آرام، ولی عمیق خود را ادامه داد.
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کشور  این  غرب  در جنوب  اوخرید  دریاچٔه  در ساحل  که  مقدونّیه  بین المللی شعر   جشنوارهٔ  
در جریان است، محمود درویش، شاعر بزرگ فلسطینی را به عنوان شاعر مبدأ در سال 2007 انتخاب 
جایزه  »این  گفت:  جایزه  دریافت  از  پس  درویش  داد.  هدیه  وی  به  را  طالیی«  »اکلیل  جایزهٔ  و  کرد 
سپاسگزاری و قدردانی از ملّت ستم دیده و رنج کشیده و مظلوم فلسطین است که از حقوق شرعی و 

ملّی خود محروم مانده اند«.
محمود درویش بعد از 36 سال به حیفای فلسطین برای حضور در یک همایش ادبی باز    می گردد.
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        اهداف آموزشی

ــ آشنایی با نمونه ای از آثار ادبی جهان )علم(
ــ آشنایی با ترجمه و مترجم )علم(

ــ تقویت شناخت عدم یکسانی اجزای جمله در زبان های مختلف )تفکر(
ــ مهارت درک و فهم تفاوت ها و اشتراکات ادبّیات ایران و جهان )تفکر(

ــ تقویت عالقه نسبت به مطالعه آثار برتر ادبیات جهان در حوزٔه نوجوان )باور(
ــ تقویت کاربست آموزه های درس در حوزٔه مهارت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری )عمل(

راه خوشبختیدرس هفدهم
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       روش تدریس پیشنهادی 

 ــ کارایی گروه 
 ــ پرسش و پاسخ 

 ــ بحث گروهی و… 

                درنگی در متن

لحن های مناسبی که نیاز است در این درس به آنها توجه شود عبارت اند از: لحن تعلیمی، روایی 
و توصیفی.

نویسنده در این متن با بهره گیری از تشبیه و تمثیل )بند اّول درس( تصویری از زندگی را به نمایش 
می گذارد که به سادگی در ذهن مخاطبان جان می گیرد. جان بخشی و تضاد )گذشته رفته و آینده نیامده( 
تشبیه )روزگار چون ابر…( تضاد و کنایه )سرد و گرم روزگار( کنایه )حق را پایمال کردن، از دست رفتن( 
و… از ویژگی های ادبی این متن است که به شکل هنرمندانه ای ــ بدون برجسته کردن آنها ــ در بافت متن 
به کار رفته است. از آموزه های اخالقی این متن می توان به: توکل به خداوند، بهره گیری از اندیشه و 

تجربه های بزرگ ترها، صبر و شکیبایی در برابر سختی ها، برنامه ریزی برای زندگی بهتر و… اشاره کرد.

فّعالیت های نوشتاری 

در فّعالیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ بازخوانی متن درس
ــ تقویت مهارت در شناخت واژگان با نشانٔه انواع تنوین

تمرین سوم
آشنایی بیشتر با شکل جمع )مکسر( و مفرد واژگان عربی در زبان فارسی

تمرین چهارم
ــ تقویت مهارت در درک و دریافت جمله های عربی و انگلیسی
ــ تقویت مهارت در تبدیل جمله های عربی و انگلیسی به فارسی
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 این نوشته با آنکه کوتاه است، اّما نویسنده از عنصر »انتظار« و »تعلیق« )suspence( در این 
داستان به خوبی استفاده کرده است و به همین سبب، خواننده را تا خط پایان با کشش و هیجان به همراه 

می  برد. 
 خوب است در آموزش، دبیران محترم نیز به این مسئله توّجه کنند و دانش آموزان را به ویژه در 

درس نگارش با کاربرد این حالت، آشنا سازند.
البته ایجاد حالت تعلیق و انتظار در فرایند شکل گیری حوادث داستان بستگی به قدرت و توانایی 

نویسنده دارد. 

روان خوانی

آن سوی پنجره
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نیاز  با خداوند راز و  در آن  مناجات از موضوعات ادبی است و ماهیت غنایی دارد. معموالً 
می کند. مناجات و ادعیه در ادبیات فارسی، بیشتر منثور است و مناجات خواجه عبدالله انصاری که با 
نظم همراه است، از غایت اشتهار نیاز به ذکر ندارد. معادل مناجات در ادب فرنگی hymn است. ِهیم 
در اصل سرود هایی در مدح ارباب انواع و خدایان بوده است و در مراسم مذهبی خوانده می شده است؛ 
و از کهن ترین صور شعری دانسته شده است. در همهٔ  کتب قدیم، نمونه هایی از آن هست و مزامیر داود 

به عنوان نمونه، معروف است.
همچنان  که آثار ادبّیات کهن ما با سّنت نیکوی آغاز با تحمیدّیه و منقبت و در پایان، نیایش و یاد 
خدا و شکرگزاری از پروردگار به سبب پایان نگارش یک اثر ادبی آراسته شده اند، در این کتاب نیز به تبع 

آثار ادبی این مرز و بوم، »نیایش« زینت بخش کتاب است.
 در حقیقت، تحمیدیّه درگاه ورودی به پهنٔه کارها و آثار است و نیایش لنگرگاه و فرودگاه َمرکَب 

فکر قلم صاحبان اندیشه است.
 از نظر درون مایه، تحمیدیه شکر و سپاس خداوند به سبب نعمات اوست، اّما نیایش روی نیاز 
آوردن به آستان ذات اقدس الهی و بیان عجز و ناتوانی و زاری بنده به درگاه اوست که در حکم دعای 

فرجام کار است.

کار سرانجام  کن  چنان  رستگارخدایا  ما  و  باشی  خشنود  تو 
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وحشی بافقی
 کمال الدیّن محّمد وحشی بافقی )991ــ939 قمری(، او را از آبادی »بافق« )بین کرمان ــ یزد( 
دانسته اند. او چندی در شهر یزد و سپس در کاشان زیسته است و با محتشم کاشانی در زمینهٔ  شعر و 
شاعری گفت و شنودهایی داشته است، ولی تا پایان زندگی در شهر یزد به سر برد و آنجا درگذشت و به 

خاک سپرده شد.
 وحشی یکی از زبردست ترین شاعران قرن دهم هجری بوده است و سخن را بسیار عاشقانه و 
سوزناک و شورانگیز می سروده و طبعی روان داشته است. اقسام مختلف شعر از قصیده، غزل، قطعه، 

رباعی، ترکیب بند، ترجیع بند و مثنوی از او مانده است.
گذشته از دیوان که تقریباً 5300 بیت دارد، سه مثنوی از او بر جای است:

 نخست »ُخلد برین« بر وزن مخزن االسرار نظامی در 592 بیت
 دوم »ناظر و منظور« بر وزن خسرو و شیرین نظامی در 1569 بیت

 سوم »فرهاد و شیرین« یا »شیرین و فرهاد« در 1070 بیت که ظاهرًا در سال 962 قمری ناتمام 
مانده و وصال شیرازی شاعر معروف قرن سیزدهم در سال 1265 قمری آن را به پایان رسانیده است.

درباره ٔ نام »وحشی« در »  تذکره ٔ میخانه« تألیف سال 1028 قمری آمده است:
 روزی از ایشان پرسیدم:» اسم شما و باعث وحشی تخلّص نمودن شما چیست؟«   گفت:   »  اسم 
من کمال الدیّن محّمد است. در آن ایّام که من در کاشان به مکتب داری اشتغال داشتم، شعر نمی  گفتم. 
برادرم قبل از من شعر می  گفت و »وحشی« تخلّص می  کرد و هنوز مبتدی بود که از عالم فنا به دار بقا 
رحلت نمود. من چون دیدم که شعر اعتبار سرشاری دارد، به شعر و شاعری روی آوردم و اّول بیتی که 

گفتم و بدان شهرت یافتم، این بود: 

دارم  کلی  سـِر  ندارم،  هیچ  چه  چو شب شود به سر خویش، مشعلی دارماگر 

رفته رفته، این بیت به »سلطان محّمد« حاکم شهر کاشان رسید. مرا به حضور طلبید. چشمش 
که بر من افتاد مرا بیچاره و حقیر دید. گفت: »این وحشی شعر می تواند گفت؟« حّضار گفتند: »بلی. 
آن شعر از آِن این وحشی است.« چون برادرم قبل از من وحشی تخلّص می  کرد و در حضور سلطان، 

من نیز به همین خطاب، مخاطب شدم؛ بنابراین، تخلّص وحشی کردم.«
 بیت هایی که در نیایش پایان کتاب درسی آمده، از مناجات مثنوی »ناظر و منظور«، ص 416 و 

417 دیوان کامل وحشی گزینش شده است.
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